
Warszawa 26.07.2022

prof, dr hab. inz. Krzysztof Badyda 
Instytut Techniki Cieplnej 
Wydzia! Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 
Politechnika Warszawska RPU/14755/2022 N 

Data:2022-08-03

Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa mgr inz. Marcina Adamowicza, 
zatytufowanej ^yModelowanie stanow rozruchowych turbiny99

1. Podstawa wykonania recenzjl

2. Zasadnosc podj^cia tematu

Turbiny gazowe maszynami cechuj^cymi si? wysok^ wrazliwosci^ na zmiany warunkow 
otoczenia a takze na stan techniczny ich komponentow. W szczegolnosci znacz^cy jest wptyw 
stanu ukiadu doprowadzenia powietrza do spr?zarki, na co skladaj^ si? mi?dzy innymi stan i 
czystosc systemu filtracji, stan i czystosc ukiadu przeplywowego samej spr?zarki a takze 
dzialanie ukiadu pozycjonowania obrotowych lopatek kierowniczych w obr?bie pierwszych 
stopni spr?zarki. Degradacja osi^gow w trakcie biez^cej eksploatacji jest nierozerwalnq cechq 
turbiny gazowej. Istotne jest trafne podejmowanie decyzji dotycz^cych podejmowania 
zabiegow eksploatacyjnych shiz^cych poprawie osi^gow jak: wymiana wkladow filtrdw 
powietrza, mycie spr?zarki. Istotne jest tez mozliwie szybkie identyfikowanie ewentualnych 
uszkodzen oraz sprawne wykrywanie zmian wskazuj^cych na anomalie parametrow pracy.

Szczegolnym stanem, w ktorym wyraznie ujawniajq si? ewentualne anomalie w pracy turbiny 
gazowej jest rozruch. W standardowych warunkach rozruch turbiny gazowej realizowany jest 
jako proces automatyczny, zaprogramowany w procedurze „one button”. Roznice wynikaj^ce 
ze zmian w stanie technicznym turbozespolu ujawniaj^ce si? w trakcie eksploatacji mozna 
identyfikowac w oparciu o rejestracj? oraz sledzenie zmiennosci parametrow maszyny. 
Dzialania takie szczegolnie efektywnie mozna prowadzic dla kolejnych uruchomien. 
Doktorant skupil si? w rozprawie nad wykorzystaniem do tego celu estymatora stanu 
rozruchowego silnika turbogazowego, umozliwiaj^cego przewidywanie stanu ukiadu z 
wykorzystaniem minimalnej liczby wejsc z obiektu rzeczywistego. Przedmiotem analiz s^ 
udane procesy rozruchu dla przykladowego, wybranego do rozwazan turbozespolu.

Mgr inz. Marcin Adamowicz, podejmuj^c w pracy doktorskiej wskazanq problematyk? 
skorzystal z osobistego doswiadczenia zawodowego oraz tradycji badawczych macierzystej 
jednostki - Politechniki Gdanskiej, zarowno w pracach nad badaniem wlasnosci turbin 
gazowych jak i w obszarze modelowania oraz diagnostyki osi^gow turbin gazowych opartych 
na nowatorskich koncepcjach. Dobor tematyki nalezy uznac za trafny, skutkuj^cy 
mozliwosci^ rozwini?cia interesuj^cego i waznego z uwagi na aspekt aplikacyjny obszaru 
badawczego.

2. Charakterystyka i ocena ogolna rozprawy

Oceniana rozprawa powstala jako zwarty dokument, spisany na 82 stronach tekstu, 
podzielony na 7 ponumerowanych rozdzialow, dodatkowo z wykazem wazniejszych 
oznaczen i symboli, syntetycznym opisem rozprawy w j?zyku polskim i angielskim oraz



spisem cytowanej literatury. Na liscie cytowan znalazly si^ dwie pozycje, w ktorych 
Doktorant jest pierwszym wspolautorem. W pierwszej z nich wskazano publikacj? 
w punktowanym czasopismie Diagnostyka, Druga, zatytulowana ,^Gas Turbine Start-up 
Modelling" przypuszczalnie na skutek przeoczenia nie zostala blizej opisana.

Praca zlozona jest z trzech podstawowych cz^sci. Cz?sc wst^pna obejmuje rozdzialy od 
pierwszego do czwartego. Rozdziai pierwszy {Wprowadzenie) dotyczy ogolnej prezentacji 
pracy, opatrzonej ilustracj^ schematu realizowanych etapow. Rozdziai drugi zatytulowany 
„Uzasadnienie tematyki badan" zawiera prezentacji literatury przedmiotu, zdefiniowanie 
problemu badawczego oraz przedstawienie celu i zakresu pracy.

W rozdziale trzecim opisany zostal obiekt badan, na ktory zostala wybrana dwupaliwowa 
turbina gazowa pracuj^ca na platformie wydobywczej, zlokalizowanej na Morzu Polnocnym. 
Moc tej maszyny, zasilaj^cej generator elektryczny to 11 MW. Uklad przeplywowy ma 
konfiguracji dwuwalow^, z turbine napidzaj^c^ synchroniczny generator elektryczny oraz 
zmiennoobrotowy generator gazu, w sklad ktorego wchodz^ spr^zarka, komora spalania i 
cz^sc wysokopr^zna turbiny wlasciwej (ekspandera). Komora spalania rozwazanej turbiny 
wyposazona zostala w okreslone przez Doktoranta mianem konwencjonalnych palniki 
dyfuzyjne (nieprzystosowane do pracy niskoemisyjnej z wykorzystaniem technologii DLN). 
W rozprawie wykorzystane zostaly pochodz^ce z eksploatacji tej maszyny dane pomiarowe. 
W rozdziale przedstawiono opis rozruchu turbiny z algorytmami sterowania oraz wskazaniem 
parametrow pomiarowych wykorzystanych do analiz. Doktorant wskazal, ktore parametry 
poshi^ly mu jako wzorzec do opracowania metody modelowania rozruchu turbiny 
z wykorzystaniem sieci neuronowej.

Rozdziai czwarty zawiera opis narz^dzia badawczego, ze wskazaniem srodowiska 
programistycznego. Jako podstawowe narz^dzie do przeprowadzonych analiz Doktorant 
wskazal samodzielnie opracowany program umozliwiaj^cy odczyt i przetwarzanie danych 
dotycz^cych rozruchow. Analizy przeprowadzone zostaly z wykorzystaniem utworzonej do 
tego celu bazy danych dotycz^cych szeregu uruchomieh wybranej maszyny. Zawarte w niej 
dane podzielone zostaly przez Autora na treningowe i testowe, shiz^ce do wykorzystania w 
specjalnie przygotowanej aplikacji korzystaj^cej z sieci neuronowych. W rozdziale 
przedstawiona zostala architektura sztucznej sieci neuronowej umozliwiaj^cej dzialanie 
calego systemu narz^dziowego wraz z algorytmem optymalizacji (najlepiej opisuj^cym 
relacje pomi^dzy wejsciami a wyjsciem dla zestawu danych ucz^cych i testowych).

Rozdziai pi^ty, zatytulowany ,^udowa globalnego rozruchowego modelu neuronowego i jego 
skladowych indywidualnych modeli poszczegolnych parametrow rozruchowych'\ stanowi^cy 
kluczowy element pracy, nalezy potraktowac jako drug§ sposrod wskazanych powyzej trzech 
jej czisci. Doktorant sformulowal tu model estymuj^cy parametry startowe turbiny ze 
wskazaniem poszczegolnych parametrow wyjsciowych oraz pul^ zwi^zanych parametrow 
wejsciowych wykorzystanych w procesie uczenia sieci. Dla kazdego komponentu modelu 
zostala przedstawiona konfiguracja estymatorow oraz wyniki uczenia ze wskazaniem liczby 
iteracji potrzebnej do uzyskania zakladanego poziomu dokladnosci na etapie korzystania z 
danych testowych. Przebieg dzialah zostal dla wszystkich uwzglidnionych komponentow 
zilustrowany graficznie. Zbudowany przez Doktoranta model rozruchu turbiny gazowej ma 
struktur? modulow^. Zastosowane podejscie umozliwia latwe dostosowanie do innych typow 
turbin gazowych, ma wi^c charakter uniwersalny. Przyj^cie struktury modulowej nalezy 
uznac za trafhe, elastyczne w projektowaniu i uzytkowaniu w porownaniu z wykorzystaniem 
do celow pracy globalnej sieci neuronowej.
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Trzecia, podsumowuj^ca cz?sc pracy obejmuje rozdzialy ostatnie - szosty i siodmy. Pierwszy 
z nich odnosi si? do zastosowania opracowanego modelu w celach diagnostycznych. 
Doktorant zademonstrowal przyWady monitorowania stanu technicznego turbiny, w ktorych 
wyniki pomiarow zostaly na biez^co porownane z estymowanymi w zastosowanym modelu. 
Wskazane zostaty mozliwosci odroznienia stanow prawidlowych od usterek. Rozdzial ostatni 
zawiera podsumowanie wynikow caiosci pracy oraz wnioski.

Calosc rozprawy jest zwarta, zostala skomponowana logicznie, kolejne rozdziaiy 
wprowadzaj^ czytelnika w sposob logicznie uzasadniony w kolejne zagadnienia dotycz^ce 
analizowanego problemu. Koncow^ cz?sc kazdego z rozdziaiow stanowi krotkie 
podsumowanie przeprowadzonych prac. Doktorant zrealizowal sfomiulowany w rozdziale 
2.4. cel pracy jakim jest yj'worzenie metod neuronowego modelowania sterowania rozruchem 
turbin gazowych elektrownianych w oparciu o rzeczywiste dane z obiektu".

Moim zdaniem istotnymi walorami rozprawy s^:
• charakter aplikacyjny wynikaj^cy z zastosowanej budowy modulowej modelu, 

umozliwiaj^cy prost^ adaptacj? zastosowanego podejscia do diagnozowania stanu innych 
turbin gazowych w oparciu o analiz? stanow rozruchowych;

• wykorzystanie zaawansowanych narz?dzi do diagnostyki i prewencji w oparciu o 
parametry standardowo mierzone w praktyce eksploatacyjnej w turbinach gazowych.

Strona redakcyjna rozprawy zostaia oceniona w kolejnym rozdziale niniejszej opinii.

3. Uwagi krytyczne, uwagi redakcyjne

Nale^ podkreslic, ze przygotowanie rozprawy obejmuj^cej pracochlonny proces zbierania 
oraz analizy danych pomiarowych a takze opracowanie i wykorzystanie oprogramowania 
obejmuj^cego wide wymagaj^cych osobnej analizy modulow, jest zadaniem pracochlonnym. 
Duzy naktad pracy zwi^zany z tymi dzialaniami, a wczesniej opracowanie koncepcji, 
przeprowadzenie licznych obliczeh symulacyjnych, spowodowal przypuszczalnie brak sil 
Doktoranta na peJn^ weryfikacj? strony edycyjnej rozprawy. St^d pojawilo si? w jej tekscie 
nieco usterek o charakterze redakcyjnym, w postaci literowek, pomyiek, czy nie do kohca 
zweryfikowanych informacji. Usterki takie proponuj? usun^c przed wykorzystaniem 
materiahi z rozprawy do ewentualnej publikacji.

Przykiadowe usterki redakcyjne i drobne uwagi wymieniam ponizej:
str. 25, zdanie ,Moze rowniez nastqpic oderwanie cz^sci lopatki spr^zarki, co doprowadzic do 
katastrofalnego zniszczenia calej maszynV' wymaga uzupelnienia o brakuj^ce slowo; 
str. 28, wzor (3.1), oznaczenie pr?dkosci skompensowanej NGP Skompensowane, na rys.3.l 1 
uzywane jest, jako odnosz^ce si? do tej samej wielkosci oznaczenie Ngp\ 
str. 29 w drugiej linii od gory mowa jest o krzywych rozruchowych dla dwoch stanow: 
zimnego i cieplego. W podpisie znajduj^cego si? na dole strony rys. 3.12, takze rys.3.13, 
pojawily si? okreslenia „zimny start” oraz „gor^cy start”. W przypadku turbin gazowych 
wielkiej mocy, ale takze turbin parowych krzywe rozruchowe defmiowane s^ zwykle dla 
trzech kategorii stanu cieplnego: zimnego, cieplego i gor^cego. Z tego wzgl?du istotne jest, 
moim zdaniem, precyzyjne operowanie tymi poj?ciami. Przy okazji mam prosb? do 
Doktoranta o wyjasnienie, czy rzeczywiscie w przypadku rozwazanej turbiny gazowej brane 
s^ pod uwag? w krzywych rozruchowych tylko dwa stany termiczne;
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str. 31, trzecia linia od gory, Doktorant uzyf sformulowania „Gorqca korozja'\ wydaje si^, ze 
chodzilo o korozj^ wysokotemperaturow^;
str. 32, akapit nad rys.3.15, ,J\4ycie (spr^zarki) polega na wprowadzeniu mieszanki wody i 
delergentu do spr^zarki, a nast^pnie kilkukrotne plukanie samq dejonizowanq wodq'\ W 
informacji w tym miejscu oraz na stronie 30 zabraklo wskazania na dwie rozne procedury 
mycia spr^zarki (on-line i off-line);
str. 34, akapit pod rys.4.1, informacja „widac, ze w TG pojawila si^ temperatura komory 
spalanid" oparta jest na skrocie myslowym, zapewne chodzilo o przyrosty temperatury 
spalania;
str.35, ostatnie zdanie w trzecim akapicie od gory, „Przy badaniu dost^pnych bylo 20 roznych 
startow” rowniez oparte jest na skrocie myslowym;
str. 63, kohcowa cz^sc dolnego akapitu, infonnacja: „z powodu zmiany BTU (z ang. British 
thermal unit) gazu, czyli ilosci energii w okreslonej obj^tosci gazu'' dotyczy zapewne wartosci 
opalowej lub ciepla spalania pobieranego gazu;
str. 70, ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie, „Okreslenie rezyduum mifdzy otrzymajq 
wartosci a estymowanq moze posluzyc do dalszej diagnostykf' wymaga starannej korekty;

Dalsze zauwazone usterki tego typu zostan^ wskazane Doktorantowi w opiniowanym 
egzemplarzu rozprawy.

Liczba usterek, podobnych do wskazanych powyzej, jest zauwazalna. Usterki takie nie 
utrudniaj^ co prawda znaczqco lektury, ale poz^dane jest staranne przeredagowanie 
niektorych fragmentow tekstu, jesli Doktorant chcialby wykorzystac je do ewentuainej 
publikacji. Dotyczy to w szczegolnosci ostatnich rozdzial6w, takze spisu cytowanej literatury, 
gdzie dla szeregu pozycji zabraklo informacji umozliwiaj^cych ich peln^ identyfikacj^.

Na wielu wykresach zamieszczonych w rozprawie zabraklo wyskalowania jednostek. Tak jest 
na przyklad w przypadku rys.4.1, rys.4.3. Rowniez w komentarzu do tych rysunkow nie 
pojawily si? blizsze informacje dotycz^ce zilustrowanych wielkosci. Zgodnie z rownaniami 
(4.7) oraz (4.8) analizowany bl^d sredniokwadratowy nie jest wielkosci^ bezwymiarow^. 
Podobna uwaga (brak informacji o jednostkach) dotyczy praktycznie wszystkich rysunkow 
oraz tabel bl?dow uczenia i testu zamieszczonych w rozdziale 5 rozprawy. Dotyczy to 
rowniez rys.6.3 i rys.6.4. Mam prosb? o odpowiedz na t? uwag?, w tym skomentowanie 
przyczyny braku odniesienia do jednostek we wskazanych miejscach. Uwaga wydaje mi si? 
istotna z uwagi na fakt, ze Doktorant w kilku miejscach w rozprawie uzywa jednostek 
anglosaskich (na przyklad rownanie (3.1) oraz skomentowany wczesniej tekst na str.63). 
Interpretacja poziomu bl?dow zilustrowanego we wskazanych miejscach nie zawsze jest, 
moim zdaniem, oczywista.

Doktorant w rozdziale 2.1, a wi?c w cz?sci wst?pnej rozprawy skomentowal okresy 
mi?dzyremontowe, wskazuj^c, ze typowy czas eksploatacji mi?dzy remontami generalnymi 
turbin gazowych wynosi okolo 30 tysi?cy godzin. W kohcowej cz?sci tego rozdzialu pojawia 
si? argumentacja uzasadniaj^ca strategi? Condition Based Maintenance (CBM), polegaj^c^ na 
podejmowaniu decyzji w oparciu o biez^cy stan techniczny maszyny, w ktor^ wpisuje si? 
podejscie zastosowane w rozprawie. Moim zdaniem zabraklo w tym miejscu dokladniejszego 
odniesienia si? do faktu, ze okresy mi?dzyremontowe w tym „tradycyjnym” podejsciu ustala 
si? zwykle w oparciu o ekwiwalentny, a nie zegarowy czas pracy. Komentarz Doktoranta 
ujmuj^cy to nieco innymi slowy znalazl si? co prawda w rozprawie, ale w miejscu odleglym, 
dopiero na pocz^tku rozdzialu 6. Moim zdaniem zabraklo tu nieco spojnosci w komentarzu 
przygotowanym przez doswiadczonego przeciez specjalist?.
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Obiektem rozwazan w ocenianej rozprawie jest turbina gazowa pracujqca na platformie 
wydobywczej, opisana w rozdziale 3.1. Autor po wielekroc podkreslil w rozprawie, ze prace 
w niej prowadzone dotycz^ turbin energetycznych (zasilaj^cych generator elektryczny). Z 
kontekstu mozna domyslac si^, ze chodzi tu o prac^ „na wysp^”, nie zostalo to , moim 
zdaniem, dostatecznie silnie podkreslone.

Cel pracy zostal zdefiniowany w rozdziale 2.4. Zgodnie z zawartym tarn zapisem „za cel 
pracy zostalo obrane tworzenie metod neuronowego modelowania sterowania rozruchem 
turbin gazowych elektrownianych w oparciu o rzeczywiste done z obiektu". Odwolania do 
celu pracy mozna odnalezc Jeszcze w kilku miejscach, na przyklad w ostatnim zdaniu 
pierwszego akapitu wst^pu: „Celem tej pracy jest zbadanie mozliwosci zamodelowania 
parametrow TG podczas rozruchu, kiedy to nast^pujq najwi^ksze zmiany w parametrach 
pracy". Na pocz^tku rozdziahi 5: ,Jak zostalo to juz wczesniej nadmienione glownym celem 
pracy jest estymacja podstawowych parametrow startowych zespolu turbinowego przy 
wykorzystaniu mozliwie niskiej liczby parametrow mierzonych przez sterownik TG" Na 
poczqtku rozdziatu 7: „Gl6wnym celem pracy bylo utworzenie metod modelujqcych faz^ startu 
turbiny gazowej". Wszystkie te sformulowania odnosz^ce si? do celu pracy nie s^ wzajemnie 
sprzeczne, raczej si? uzupelniaj^, ale mozna odniesc wrazenie, ze mimo wyraznego starania o 
zaznaczenie celu pracy (zapis w rozdziale 2.4 umieszczony zostal w ramce) Doktorant nie 
uwzgl?dnil tarn wszystkich istotnych aspektow celu, ktory zostal przyj?ty i zrealizowany.

W rozdziale 4.2 Doktorant opisai architektur? sieci neuronowej wskazuj^c, ze siec sklada si? 
z czterech warstw zlozonych z roznej ilosci neuronow w kazdej warstwie. Zabraklo mi tu 
dyskusji liczby warstw sieci. Mam prosb? o odniesienie si? do tej uwagi.

Post?powanie diagnostyczne oparte o parametry rozruchu analizowane przez Doktoranta w 
rozprawie powinno, moim zdaniem, zostac uzupelnione o analiz? dalszych istotnych 
wielkosci. Chodzi tu przede wszystkim o analiz? drgah, o czym jest mowa we wst?pnej cz?sci 
pracy, na stronie 14.

4. Ostateczna ocena pracy

Do szczegolnie cennych osi^gni?c Doktoranta w przedstawionej do recenzji rozprawie nalezy, 
wedhig mojej oceny, zaliczyc:
• opracowanie modelu matematycznego fazy rozruchu turbozespolu gazowego stosowanego 

na platformach wydobywczych, modelu przeznaczonego do diagnostyki oraz 
prognozowania uszkodzeh. Model ten nalezy traktowac jako ilustruj^cy mozliwosci 
metody modulowej, do zastosowania przy rozwi^zaniu podobnego zadania dla innych 
typow turbin gazowych;

• wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych (SSN) do wyuczenia i przetestowania 
opracowanego modelu estymatora dla danych pomiarowych dotycz^cych poprawnych 
rozruchow wybranej do rozwazan turbiny gazowej oraz wykazanie jego praktycznej 
przydatnosci.

W podsumowaniu opinii informuj?, ze przedstawione wczesniej uwagi krytyczne nie 
podwazaj^ pozytywnej oceny rozprawy. Uwazam, ze nalezy podkreslic pracochlonnosc i 
aplikacyjny charakter rozprawy.
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Autor rozprawy, mgr inz. Marcin Adamowicz, wykazal si? wiedz^ teoretyczn^, w dyscyplinie 
inzynieria mechaniczna (w ktorej prowadzony jest przewod), niezb?dn^ do przygotowania 
rozprawy. Wynika to zarowno z tresci dokumentu jak i z dorobku praktycznego, 
publikacyjnego oraz badawczego Doktoranta.

Na podstawie przedstawionej do recenzji rozprawy stwierdzam, ze jej Autor, mgr inz. Marcin 
Adamowicz wykazat opanowanie podstaw teoretycznych badanego problemu, umiej?tnosc 
formutowania zadania naukowego, znajomosc stanu osi^gni?c w obszarze wiedzy zwi^zanej z 
prac^ oraz umiej?tnosc samodzielnego prowadzenia badan.

B?d^ca przedmiotem oceny rozprawa doktorska mgr inz. Marcina Adamowicza pt.: 
^J\fodelowanie stanow rozruchowych tufbiny^^ spelnia wymogi okreslone w Ustawie o 
Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki. W 
oparciu o powyzsze stawiam wniosek o skierowanie rozprawy doktorskiej do publicznej 
obrony.
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Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa mgr inz. Marcina Adamowicza, 
zatytulowanej ^JSiodelowanie stanow rozruchowych turbiny

1. Podstawa wykonania recenzji

2. Zasadnosc podj^da tematu

Turbiny gazowe maszynami cechuj^cymi si? wysok^ wrazliwosci^ na zmiany warunkow 
otoczenia a takze na stan techniczny ich komponentow. W szczegolnosci znaczqcy jest wp}yw 
stanu ukiadu doprowadzenia powietrza do spr?zarki, na co skladaj^ si? mi?dzy innymi stan i 
czystosc systemu filtracji, stan i czystosc ukiadu przeplywowego samej spr?zarki a takze 
dzialanie ukiadu pozycjonowania obrotowych lopatek kierowniczych w obr?bie pierwszych 
stopni spr?zarki. Degradacja osi^gow w trakcie biez^cej eksploatacji jest nierozerwaln^ cech^ 
turbiny gazowej. Istotne jest trafne podejmowanie decyzji dotycz^cych podejmowania 
zabiegow eksploatacyjnych shiz^cych poprawie osi^gow jak: wymiana wkladow filtrow 
powietrza, mycie spr?zarki. Istotne jest tez mozliwie szybkie identyfikowanie ewentualnych 
uszkodzen oraz sprawne wykrywanie zmian wskazuj^cych na anomalie parametrow pracy.

Szczegolnym stanem, w ktorym wyraznie ujawniaj^ si? ewentualne anomalie w pracy turbiny 
gazowej jest rozruch. W standardowych warunkach rozruch turbiny gazowej realizowany jest 
jako proces automatyczny, zaprogramowany w procedurze „one button”. Roznice wynikajqce 
ze zmian w stanie technicznym turbozespohi ujawniaj^ce si? w trakcie eksploatacji mozna 
identyfikowac w oparciu o rejestracj? oraz sledzenie zmiennosci parametrdw maszyny. 
Dzialania takie szczegolnie efektywnie mozna prowadzic dla kolejnych uruchomien. 
Doktorant skupil si? w rozprawie nad wykorzystaniem do tego celu estymatora stanu 
rozruchowego silnika turbogazowego, umozliwiaj^cego przewidywanie stanu ukiadu z 
wykorzystaniem minimalnej liczby wejsc z obiektu rzeczywistego. Przedmiotem analiz s^ 
udane procesy rozruchu dla przykladowego, wybranego do rozwazan turbozespolu.

Mgr inz. Marcin Adamowicz, podejmuj^c w pracy doktorskiej wskazan^ problematyk? 
skorzystal z osobistego doswiadczenia zawodowego oraz tradycji badawczych macierzystej 
jednostki - Politechniki Gdanskiej, zarowno w pracach nad badaniem wlasnosci turbin 
gazowych jak i w obszarze modelowania oraz diagnostyki osi^gow turbin gazowych opartych 
na nowatorskich koncepcjach. Dobor tematyki nale^ uznac za trafny, skutkujqcy 
mozliwosci^ rozwini?cia interesuj^cego i waznego z uwagi na aspekt aplikacyjny obszaru 
badawczego.

2. Charakterystyka i ocena ogolna rozprawy

Oceniana rozprawa powstala jako zwarty dokument, spisany na 82 stronach tekstu, 
podzielony na 7 ponumerowanych rozdzialow, dodatkowo z wykazem wazniejszych 
oznaczen i symboli, syntetycznym opisem rozprawy w j?zyku polskim i angielskim oraz



spisem cytowanej literatury. Na liscie cytowah znalazly si? dwie pozycje, w ktorych 
Doktorant jest pierwszym wspolautorem. W pierwszej z nich wskazano publikacj? 
w punktowanym czasopismie Diagnostyka. Druga, zatytuiowana ,,Gas Turbine Start-up 
Modelling” przypuszczalnie na skutek przeoczenia nie zostala blizej opisana.

Praca zlozona jest z trzech podstawowych cz?sci. Cz?sc wst?pna obejmuje rozdzialy od 
pierwszego do czwartego. Rozdzia} pierwszy {Wprowadzenie) dotyczy ogolnej prezentacji 
pracy, opatrzonej ilustracj^ schematu realizowanych etapow. Rozdzial drugi zatytu^owany 
,yUzasadnienie tematyki badan” zawiera prezentacj? literatury przedmiotu, zdefiniowanie 
problemu badawczego oraz przedstawienie celu i zakresu pracy.

W rozdziale trzecim opisany zostat obiekt badan, na ktory zostaia wybrana dwupaliwowa 
turbina gazowa pracuj^ca na platformie wydobywczej, zlokalizowanej na Morzu Polnocnym. 
Moc tej maszyny, zasilaj^cej generator elektryczny to 11 MW. Uklad przeptywowy ma 
konfiguracj? dwuwalow^, z turbin^ nap?dzaj^c^ synchroniczny generator elektryczny oraz 
zmiennoobrotowy generator gazu, w sklad ktorego wchodzq spr?zarka, komora spalania i 
cz?sc wysokopr?zna turbiny wiasciwej (ekspandera). Komora spalania rozwazanej turbiny 
wyposazona zostala w okreslone przez Doktoranta mianem konwencjonalnych palniki 
dyfiizyjne (nieprzystosowane do pracy niskoemisyjnej z wykorzystaniem technologii DLN). 
W rozprawie wykorzystane zostaly pochodz^ce z eksploatacji tej maszyny dane pomiarowe. 
W rozdziale przedstawiono opis rozruchu turbiny z algorytmami sterowania oraz wskazaniem 
parametrow pomiarowych wykorzystanych do analiz. Doktorant wskazal, ktore parametry 
poslu^Jy mu jako wzorzec do opracowania metody modelowania rozruchu turbiny 
z wykorzystaniem sieci neuronowej.

Rozdzial czwarty zawiera opis narz?dzia badawczego, ze wskazaniem srodowiska 
programistycznego. Jako podstawowe narz?dzie do przeprowadzonych analiz Doktorant 
wskazal samodzielnie opracowany program umozliwiaj^cy odczyt i przetwarzanie danych 
dotycz^cych rozruchow. Analizy przeprowadzone zostaly z wykorzystaniem utworzonej do 
tego celu bazy danych dotycz^cych szeregu uruchomieh wybranej maszyny. Zawarte w niej 
dane podzielone zostaly przez Autora na treningowe i testowe, shiz^ce do wykorzystania w 
specjalnie przygotowanej aplikacji korzystaj^cej z sieci neuronowych. W rozdziale 
przedstawiona zostala architektura sztucznej sieci neuronowej umozliwiaj^cej dzialanie 
calego systemu narz?dziowego wraz z algorytmem optymalizacji (najlepiej opisuj^cym 
relacje pomi?dzy wejsciami a wyjsciem dla zestawu danych ucz^cych i testowych).

Rozdziat pi^ty, zatytulowany ,^udowa globalnego rozruchowego modelu neuronowego i jego 
skladowych indywidualnych modeli poszczegolnych parametrow rozruchowych”, stanowi^cy 
kiuczowy element pracy, nale^ potraktowac jako drug^ spokod wskazanych powyzej trzech 
jej cz?sci. Doktorant sformulowal tu model estymujqcy parametry startowe turbiny ze 
wskazaniem poszczegolnych parametrow wyjsciowych oraz pul^ zwi^zanych parametrow 
wejsciowych wykorzystanych w procesie uczenia sieci. Dla kazdego komponentu modelu 
zostala przedstawiona konfiguracja estymatorow oraz wyniki uczenia ze wskazaniem liczby 
iteracji potrzebnej do uzyskania zakladanego poziomu dokladnosci na etapie korzystania z 
danych testowych. Przebieg dzialah zostal dla wszystkich uwzgl?dnionych komponentow 
zilustrowany graficznie. Zbudowany przez Doktoranta model rozruchu turbiny gazowej ma 
struktur? moduiow^. Zastosowane podejscie umozliwia latwe dostosowanie do innych typow 
turbin gazowych, ma wi?c charakter uniwersalny. Przyj?cie struktury modulowej nalezy 
uznac za trafne, elastyczne w projektowaniu i uzytkowaniu w porownaniu z wykorzystaniem 
do celow pracy globalnej sieci neuronowej.
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Trzecia, podsumowuj^ca cz^sc pracy obejmuje rozdziafy ostatnie - szosty i siodmy. Pierwszy 
z nich odnosi si^ do zastosowania opracowanego modelu w celach diagnostycznych. 
Doktorant zademonstrowal przyktady monitorowania stanu technicznego turbiny, w ktorych 
wyniki pomiarow zostaty na biez^co porownane z estymowanymi w zastosowanym modelu. 
Wskazane zostaJy mozliwosci odroznienia stanow prawidlowych od usterek. Rozdzial ostatni 
zawiera podsumowanie wynikow catosci pracy oraz wnioski.

Calosc rozprawy jest zwarta, zostala skomponowana logicznie, kolejne rozdzialy 
wprowadzaj^ czytelnika w sposob logicznie uzasadniony w kolejne zagadnienia dotycz^ce 
analizowanego problemu. Koncow^ cz^sc kazdego z rozdzialow stanowi krotkie 
podsumowanie przeprowadzonych prac. Doktorant zrealizowal sformulowany w rozdziale 
2.4. cel pracy jakim jest „Tworzenie metod neuronowego modelowania sterowania roznichem 
turbin gazowych elektrownianych w oparciu o rzeczywiste done z obiektu".

Moim zdaniem istotnymi walorami rozprawy s^:
• charakter aplikacyjny wynikaj^cy z zastosowanej budowy modulowej modelu, 

umozliwiaj^cy prost^ adaptacj^ zastosowanego podejscia do diagnozowania stanu innych 
turbin gazowych w oparciu o analiz^ stanow rozruchowych;

• wykorzystanie zaawansowanych narz^dzi do diagnostyki i prewencji w oparciu o 
parametry standardowo mierzone w praktyce eksploatacyjnej w turbinach gazowych.

Strona redakcyjna rozprawy zostala oceniona w kolejnym rozdziale niniejszej opinii.

3. Uwagi krytyczne, uwagi redakcyjne

Nale^ podkreslic, ze przygotowanie rozprawy obejmuj^cej pracochlonny proces zbierania 
oraz analizy danych pomiarowych a takze opracowanie i wykorzystanie oprogramowania 
obejmuj^cego wiele wymagaj^cych osobnej analizy modulow, jest zadaniem pracochlonnym. 
Du^ naklad pracy zwi^zany z tymi dzialaniami, a wczesniej opracowanie koncepcji, 
przeprowadzenie licznych obliczeh symulacyjnych, spowodowal przypuszczalnie brak sil 
Doktoranta na petn^ weryflkacj^ strony edycyjnej rozprawy. St^d pojawilo si? w jej tekscie 
nieco usterek o charakterze redakcyjnym, w postaci literowek, pomylek, czy nie do kohca 
zweryfikowanych informacji. Usterki takie proponuj? usun^c przed wykorzystaniem 
materiahi z rozprawy do ewentualnej publikacji.

Przykladowe usterki redakcyjne i drobne uwagi wymieniam ponizej:
str. 25, zdanie ,Moze rowniez nastqpic odenvanie cz^sci lopatki spr^zarki, co doprowadzic do 
katastrofalnego zniszczenia calej maszyny" wymaga uzupelnienia o brakuj^ce slowo; 
str. 28, wzor (3.1), oznaczenie pr?dkosci skompensowanej NGP Skompensowane, na rys.3.11 
uzywane jest, jako odnosz^ce si? do tej samej wielkosci oznaczenie Ngp\ 
str. 29 w drugiej linii od gory mowa jest o krzywych rozruchowych dla dwoch stanow: 
zirrmego i cieplego. W podpisie znajduj^cego si? na dole strony rys. 3.12, takze rys.3.13, 
pojawiiy si? okreslenia „zimny start” oraz „gor^cy start”. W przypadku turbin gazowych 
wielkiej mocy, ale takze turbin parowych krzywe rozruchowe definiowane s^ zwykle dla 
trzech kategorii stanu cieplnego: zimnego, cieplego i gor^cego. Z tego wzgl?du istotne jest, 
moim zdaniem, precyzyjne operowanie tymi poj?ciami. Przy okazji mam prosb? do 
Doktoranta o wyjasnienie, czy rzeczywiscie w przypadku rozwazanej turbiny gazowej brane 

pod uwag? w krzywych rozruchowych tylko dwa stany termiczne;
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str. 31, trzecia linia od gory, Doktorant u^l sformulowania „Gorqca korozjd", wydaje si?, ze 
chodzilo 0 korozj? wysokotemperaturow^;
str. 32, akapit nad rys.3.15, ,Mycie (spr^zarki) polega na wprowadzeniu mieszanki wody i 
detergentu do spr^zarki, a nast^pnie kilkukrotne piukanie samq dejonizowanq wodq”. W 
informacji w tym miejscu oraz na stronie 30 zabraklo wskazania na dwie rozne procedury 
mycia spr?zarki (on-line i off-line);
str. 34, akapit pod rys.4.1, informacja „widac, ze w TG pojawila si§ temperatura komory 
spalanid" oparta jest na skrocie myslowym, zapewne chodzilo o przyrosty temperatury 
spalania;
str.35, ostatnie zdanie w trzecim akapicie od gory, „Przy badaniu dost?pnych bylo 20 roznych 
startow” rowniez oparte jest na skrocie myslowym;
str. 63, koncowa cz?sc dolnego akapitu, informacja: „z powodu zmiany BTU (z ang. British 
thermal unit) gazu, czyli ilosci energii w okreslonej obj^tosci gazu" dotyczy zapewne wartosci 
opalowej lub ciepla spalania pobieranego gazu;
str. 70, ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie, ,,0/creslenie rezyduum mi^dzy otrzymajq 
wartosci a estymowanq moze posluzyc do dalszej diagnostykr wymaga starannej korekty;

Dalsze zauwazone usterki tego typu zostan^ wskazane Doktorantowi w opiniowanym 
egzemplarzu rozprawy.

Liczba usterek, podobnych do wskazanych powyzej, jest zauwazalna. Usterki takie nie 
utrudniaj^ co prawda znacz^co lektury, ale poz^dane jest staranne przeredagowanie 
niektorych fragmentow tekstu, jesli Doktorant chcialby wykorzystac je do ewentualnej 
publikacji. Dotyczy to w szczegolnosci ostatnich rozdziatow, takze spisu cytowanej literatury, 
gdzie dla szeregu pozycji zabraklo informacji umozliwiaj^cych ich peln^ identyfikacj?.

Na wielu wykresach zamieszczonych w rozprawie zabraklo wyskalowania jednostek. Tak jest 
na przyklad w przypadku rys.4.1, rys.4.3. Rowniez w komentarzu do tych rysunkow nie 
pojawily si? blizsze informacje dotycz^ce zilustrowanych wielkosci. Zgodnie z rownaniami 
(4.7) oraz (4.8) analizowany bl^d sredniokwadratowy nie jest wielkosci^ bezwymiarow^. 
Podobna uwaga (brak informacji o jednostkach) dotyczy praktycznie wszystkich rysunkow 
oraz tabel bl?d6w uczenia i testu zamieszczonych w rozdziale 5 rozprawy. Dotyczy to 
rowniez rys.6.3 i rys.6.4. Mam prosb? o odpowiedz na t? uwag?, w tym skomentowanie 
przyczyny braku odniesienia do jednostek we wskazanych miejscach. Uwaga wydaje mi si? 
istotna z uwagi na fakt, ze Doktorant w kilku miejscach w rozprawie uzywa jednostek 
anglosaskich (na przyklad rownanie (3.1) oraz skomentowany wczesniej tekst na str.63). 
Interpretacja poziomu bl?dow zilustrowanego we wskazanych miejscach nie zawsze jest, 
moim zdaniem, oczywista.

Doktorant w rozdziale 2.1, a wi?c w cz?sci wst?pnej rozprawy skomentowal okresy 
mi?dzyremontowe, wskazuj^c, ze typowy czas eksploatacji mi?dzy remontami generalnymi 
turbin gazowych wynosi okolo 30 tysi?cy godzin. W kohcowej cz?sci tego rozdzialu pojawia 
si? argumentacja uzasadniajqca strategi? Condition Based Maintenance (CBM), polegaj^c^ na 
podejmowaniu decyzji w oparciu o biez^cy stan techniczny maszyny, w ktor^ wpisuje si? 
podejscie zastosowane w rozprawie. Moim zdaniem zabraklo w tym miejscu dokladniejszego 
odniesienia si? do faktu, ze okresy mi?dzyremontowe w tym „tradycyjnym” podejsciu ustala 
si? zwykle w oparciu o ekwiwalentny, a nie zegarowy czas pracy. Komentarz Doktoranta 
ujmuj^cy to nieco innymi slowy znalazl si? co prawda w rozprawie, ale w miejscu odleglym, 
dopiero na pocz^tku rozdzialu 6. Moim zdaniem zabraklo tu nieco spojnosci w komentarzu 
przygotowanym przez doswiadczonego przeciez specjalist?.
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Obiektem rozwazan w ocenianej rozprawie jest turbina gazowa pracuj^ca na platformie 
wydobywczej, opisana w rozdziale 3.1. Autor po wielekroc podkreslil w rozprawie, ze prace 
w niej prowadzone dotycz^ turbin energetycznych (zasilaj^cych generator elektryczny). Z 
kontekstu mozna domyslac si?, ze chodzi tu o prac? „na wysp?”, nie zostalo to , moim 
zdaniem, dostatecznie silnie podkreslone.

Cel pracy zostal zdefiniowany w rozdziale 2.4. Zgodnie z zawartym tarn zapisem ,^a cel 
pracy zostalo obrane tworzenie metod neuronowego modelowania sterowania rozmchem 
turbin gazowych elektrownianych w oparciu o rzeczywiste dane z obiektu'\ Odwolania do 
celu pracy mozna odnalezc jeszcze w kilku miejscach, na przyklad w ostatnim zdaniu 
pierwszego akapitu wst?pu: „CeIem tej pracy jest zbadanie mozliwosci zamodelowania 
parametrow TG podczas rozruchu, kiedy to nast^pujq najwi^ksze zmiany w parametrach 
pracy". Na pocz^tku rozdziahi 5: ,Jak zostah to Juz wczesniej nadmienione glownym celem 
pracy jest estymacja podstawowych parametrow startowych zespolu turbinowego przy 
wykorzystaniu mozliwie niskiej liczby parametrow mierzonych przez sterownik TG" Na 
pocz^tku rozdzialu 7: ^.Glownym celem pracy byh utworzenie metod modelujqcych fazf startu 
turbiny gazowej". Wszystkie te sformulowania odnosz^ce si? do celu pracy nie s^ wzajemnie 
sprzeczne, raczej si? uzupelniaj^, ale mozna odniesc wrazenie, ze mimo wyramego starania o 
zaznaczenie celu pracy (zapis w rozdziale 2.4 umieszczony zostal w ramce) Doktorant nie 
uwzgl?dnil tarn wszystkich istotnych aspektow celu, ktory zostal przyj?ty i zrealizowany.

W rozdziale 4.2 Doktorant opisal architektur? sieci neuronowej wskazuj^c, ze siec sklada si? 
z czterech warstw zlozonych z roznej ilosci neuronow w kazdej warstwie. Zabraklo mi tu 
dyskusji liczby warstw sieci. Mam prosb? o odniesienie si? do tej uwagi.

Post?powanie diagnostyczne oparte o parametry rozruchu analizowane przez Doktoranta w 
rozprawie powinno, moim zdaniem, zostac uzupelnione o analiz? dalszych istotnych 
wielkosci. Chodzi tu przede wszystkim o analiz? drgah, o czym jest mowa we wst?pnej cz?sci 
pracy, na stronie 14.

4. Ostateczna ocena pracy

Do szczegolnie cennych osi^gni?c Doktoranta w przedstawionej do recenzji rozprawie nale^, 
wedhig mojej oceny, zaliczyc:
• opracowanie modelu matematycznego fazy rozruchu turbozespohi gazowego stosowanego 

na platformach wydobywczych, modelu przeznaczonego do diagnostyki oraz 
prognozowania uszkodzeh. Model ten nalezy traktowac jako ilustruj^cy mozliwosci 
metody modulowej, do zastosowania przy rozwiqzaniu podobnego zadania dla innych 
typow turbin gazowych;

• wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych (SSN) do wyuczenia i przetestowania 
opracowanego modelu estymatora dla danych pomiarowych dotycz^cych poprawnych 
rozruchow wybranej do rozwazan turbiny gazowej oraz wykazanie jego praktycznej 
przydatnosci.

W podsumowaniu opinii informuj?, ze przedstawione wczesniej uwagi krytyczne nie 
podwazaj^ pozytywnej oceny rozprawy. Uwazam, ze nalezy podkreslic pracochlonnosc i 
aplikacyjny charakter rozprawy.
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Autor rozprawy, mgr inz. Marcin Adamowicz, wykazal si^ wiedz^ teoretyczn^, w dyscyplinie 
inzynieria mechaniczna (w ktorej prowadzony jest przewod), niezb^dn^ do przygotowania 
rozprawy. Wynika to zarowno z tresci dokumentu jak i z dorobku praktycznego, 
pubiikacyjnego oraz badawczego Doktoranta.

Na podstawie przedstawionej do recenzji rozprawy stwierdzam, ze jej Autor, mgr inz. Marcin 
Adamowicz wykazai opanowanie podstaw teoretycznych badanego problemu, umiej^tnosc 
formuiowania zadania naukowego, znajomosc stanu osi^gni^c w obszarze wiedzy zwi^zanej z 
prac^ oraz umiej^tnosc samodzielnego prowadzenia badan.

B^d^ca przedmiotem oceny rozprawa doktorska mgr inz. Marcina Adamowicza pt.: 
^J^odelowanie stanow rozruchowych turbiny^^ spelnia wymogi okreslone w Ustawie o 
Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki. W 
oparciu o powyzsze stawiam wniosek o skierowanie rozprawy doktorskiej do publicznej 
obrony.
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